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Národný štipendijný program SR
NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
na podporu mobilít na rok 2012/2013
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program
je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské
štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napríklad na SAV) na
pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/
inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej
zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.
Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý
pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo
výskumným pobytom v zahraničí.
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

Štipendiá a cestovné granty pre
uchádzačov s trvalým pobytom v SR
1. ŠTIPENDIÁ

Uzávierka predkladania žiadostí on-line
na www.stipendia.sk
30. apríla 2012 do 16.00 hod.
Po podaní žiadosti on-line je potrebné doručiť/zaslať vytlačený
len originál žiadosti (s fotografiou a podpisom) bez príloh
do SAIA, n. o., Bratislava do 30. apríla 2012 do 16.00 hod.

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších
rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3
zákona o vysokých školách, s trvalým pobytom v Slovenskej
republike, ktorí študujú na verejných, súkromných alebo
štátnych vysokých školách v Slovenskej republike, a to
v súvislosti s realizáciou:
• študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole
v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak
má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický
rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného
akademického roka,
b) doktorandi – študenti študijných programov tretieho
stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí
majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti
s realizáciou:
• študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej
vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii
v trvaní 1 – 12 mesiacov.

Pre plánovanie pobytu platí:
• plánovanie nástupu na pobyt je možné v termínoch:
- študenti: najskôr 1. 9. 2012, najneskôr 1. 4. 2013
- doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí
pracovníci: najskôr 1. 9. 2012, najneskôr 30. 6. 2013
• plánovanie ukončenia pobytu je možné v termínoch:
- študenti: najneskôr 31. 8. 2013
- doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí
pracovníci: najneskôr do 30. 11. 2013
• v prípade doktorandov musí študijný/výskumný pobyt trvať
minimálne 1 kalendárny mesiac (napríklad 5. marec – 4. apríl).

Vedia vaši priatelia, známi a partneri v zahraničí,
že môžu získať štipendium
Národného štipendijného programu na pobyt na Slovensku?

Povedzte im o ňom!
Bližšie informácie nájdu na portáli www.scholarships.sk
v anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku.
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Podmienky udelenia štipendia pre študentov:
Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný
pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia,
ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného
pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym
študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia
(2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej
škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium
na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania
žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia
byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium
študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/
doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom
akademickom roku.
Štipendiá nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium
2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské)
v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už
realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP,
• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých
školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej
alebo slovenskej škole,

VÝŠKA ŠTIPENDIA
študent

• študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných
štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný
vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody
a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus
absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP
nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného
programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium;
zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na
zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/pozývacím
listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného
programu. Zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného
programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre
podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP.).
• študentom a doktorandom, ktorí v rámci toho istého
stupňa štúdia už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný
pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR.
Výška štipendia:
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na
študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej
škole, resp. výskumnom pracovisku. Výška štipendia na mesiac
sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých
krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR
s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie vybrané krajiny
doktorand

Členské krajiny EU

Austrália

1 600 AUD

2 500 AUD

Čile

550 EUR

650 EUR

700 USD

900 USD

Belgicko

720 EUR

800 EUR

Čínska ľudová republika

Česká republika

8 200 CZK

10 000 CZK

Egypt

500 EUR

600 EUR

Bulharsko

250 EUR

300 EUR

Ekvádor

600 USD

800 USD

Dánsko

5 000 DKK

5 500 DKK

Chorvátsko

350 EUR

450 EUR

Estónsko

460 EUR

610 EUR

Izrael

600 EUR

800 EUR

Fínsko

750 EUR

1 000 EUR

Japonsko

135 000 JPY

175 000 JPY

Francúzsko

770 EUR

1 250 EUR

Juhoafrická republika

850 USD

1 100 USD

2 000 CAD

2 200 CAD

Grécko

550 EUR

650 EUR

Kanada

Holandsko

870 EUR

1 000 EUR

Mexiko

6 000 pesos

7 300 pesos

2000 NZD

3150 NZD

Írsko

800 EUR

1 000 EUR

Nový Zéland

Litva

460 EUR

610 EUR

Ruská federácia

350 EUR

450 EUR

Lotyšsko

460 EUR

610 EUR

Senegal

400 USD

460 USD

Maďarsko

75 000 HUF

90 000 HUF

Singapur

1 500 USD

2 000 USD

Nemecko

720 EUR

840 EUR

Taiwan (Čína)

900 USD

1 050 USD

Thajsko

500 USD

600 USD

Poľsko

250 EUR

300 EUR

Portugalsko

650 EUR

800 EUR

Turecko

300 EUR

350 EUR

450 USD

510 USD

Rakúsko

800 EUR

940 EUR

Uganda

Rumunsko

300 EUR

400 EUR

Ukrajina

350 EUR

450 EUR

Slovinsko

550 EUR

670 EUR

USA

1 800 USD

2 000 USD

Španielsko

850 EUR

1 000 EUR

Venezuela

350 EUR

450 EUR

Švédsko

8 000 SEK

12 000 SEK

Taliansko

900 EUR

1 090 EUR

Veľká Británia

760 GBP

1 000 GBP

študent

doktorand

Island

75 700 ISK

85 000 ISK

Nórsko

8 000 NOK

11 000 NOK

Švajčiarsko

1 800 CHF

2 000 CHF

Krajiny EFTA

V tabuľke sú vymenované len tie krajiny, do ktorých boli v rámci
Národného štipendijného programu štipendiá už v minulosti
udelené a ktorých výšku schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium
aj do inej krajiny. Výška mesačného štipendia sa stanoví
s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe
stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, pričom
výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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2. CESTOVNÝ GRANT

3. ŽIADOSŤ

O cestovný grant sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších
rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3
zákona o vysokých školách, s trvalým pobytom v Slovenskej
republike, ktorí študujú na verejných, súkromných alebo
štátnych vysokých školách v Slovenskej republike;
b) doktorandi – študenti študijných programov tretieho
stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí
majú trvalý pobyt v Slovenskej republike;
c) vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vysokých školách
na Slovensku podľa zákona o vysokých školách, ktorí majú
trvalý pobyt na Slovensku;
d) výskumní a umeleckí pracovníci – zamestnanci
verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl alebo
externých vzdelávacích inštitúcií, s trvalým pobytom na
Slovensku.

Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on-line na
www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie
žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom
uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Cestovný grant je príspevkom na úhradu cestovných nákladov
alebo ich časti v súvislosti s realizáciou študijného, výskumného
alebo prednáškového pobytu oprávneného uchádzača na
zahraničnej vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej
organizácii.
Žiadatelia podľa písm. a) (študenti 2. stupňa a pod.) sa
môžu uchádzať o cestovný grant len v súvislosti so študijným
pobytom na vysokej škole v zahraničí, ktorý sa realizuje ako
ucelená časť (napr. semester alebo trimester) a je súčasťou ich
štúdia na domácej vysokej škole na Slovensku.
V prípade žiadateľov v zmysle písm. b) – d) musí študijný/
výskumný/prednáškový pobyt trvať minimálne 1 kalendárny
mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Doktorandi v externej forme
štúdia sa môžu uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak
sú zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej
externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých
školách.
Cestovný grant nemožno žiadať v rámci pobytu financovaného
prostredníctvom štipendijného programu, ktorý poskytuje
príspevok na cestovné, resp. ak sú cestovné výdavky súčasťou
kalkulácie štipendia (napr. Erasmus, CEEPUS, štipendiá DAAD,
Akcia Rakúsko – Slovensko a pod.).
Cestovný grant sa môže použiť iba na jednu cestu na miesto
pobytu a na jednu cestu späť (z cestovného grantu sa
nefinancuje MHD). Cestovný grant nie je určený na úhradu
nákladov spojených s účasťou na konferenciách.

Uchádzač musí on-line formulár vyplniť, vložiť prílohy
v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla
„Odoslať“. Po elektronickom odoslaní žiadosť vytlačí, podpíše,
nalepí fotografiu a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o., Bratislava
(originál formulára žiadosti sa zasiela bez originálov príloh;
originály akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp.
o doktorandskom štúdiu, budú od uchádzača vyžiadané
v prípade schválenia žiadosti). Jeden uchádzač si môže
k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.
Doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí
pracovníci sú povinní priložiť k žiadosti aj zoznam publikačnej,
resp. umeleckej činnosti.
Upozornenie!
V prípade, ak uchádzač žiada súčasne o štipendium
v súvislosti s jeho plánovaným študijným/výskumným
pobytom v zahraničí aj o cestovný grant, stačí, ak
v rámci žiadosti o štipendium doloží doklad k požadovanej
výške finančného príspevku na cestovné. Nie je potrebné
predkladať samostatnú žiadosť o cestovný grant! Uchádzač
žiada o cestovný grant už v rámci žiadosti o štipendium.
Uzávierka
Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant, musí byť
elektronicky podaná a v papierovej forme (originál žiadosti bez
príloh) doručená/zaslaná do SAIA, n. o., Bratislava do termínu
uzávierky, a to:
• do 30. apríla 2012 do 16.00 hod. – na pobyty počas
akademického roka 2012/2013,
• do 31. októbra 2012 do 16.00 hod. – na pobyty počas
letného semestra akademického roka 2012/2013.
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné
pripojiť k on-line žiadosti o štipendium na študijný/
výskumný pobyt pre študentov a doktorandov:
• v slovenskom jazyku:
▪ štruktúrovaný životopis,
▪ motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre
vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného
pobytu),
▪ odborný program študijného/výskumného pobytu (je
potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, výskumného
pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu
a termín nástupu na pobyt),
▪ dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta,
v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa (na
hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska
a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať
funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila),
▪ doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy,
resp. študentom doktorandského štúdia,
▪ fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných
skúškach,
▪ doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo
informácia z internetu),
▪ doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti.
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• v cudzom jazyku:
▪ akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej
školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie
pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného
pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila;
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na
osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list
v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k
akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný
(nie úradný) preklad.
Upozornenie!
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie
časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia
v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť,
poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť
súhlasné vyjadrenie školiteľa.
Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt
v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú
zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie
ich zaradenia do tejto úrovne.
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné
pripojiť k on-line žiadosti o samostatný cestovný grant
(ak sa nepredkladá zároveň so žiadosťou o štipendium):
• v slovenskom jazyku:
▪ štruktúrovaný životopis,
▪ motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre
vybrané štúdium/výskumný pobyt, čo chce robiť po skončení
štipendijného pobytu),
▪ odborný program študijného/výskumného/prednáškového
pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej vysokej
školy, resp. výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač
prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt,
▪ potvrdenie o tom, že študent je riadnym študentom VŠ/
doktorandom v dennej forme štúdia, resp. potvrdenie,
že uchádzač je vysokoškolským učiteľom/výskumným
pracovníkom na VŠ alebo v SAV,
▪ doklad o finančnom zabezpečení študijného/výskumného
pobytu v zahraničí (vlastné náklady, štipendium – uviesť
názov programu, kto udelil štipendium),
▪ doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo
informácia z internetu),
▪ doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí
pracovníci sú povinní priložiť k žiadosti aj zoznam
publikačnej, resp. umeleckej činnosti.

4. VÝBER UCHÁDZAČOV
Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe
predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:
▪ zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať
časť štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej škole,
výskumnom pracovisku;
▪ odborný program študijného/výskumného pobytu
a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo
vedeckú dráhu;
▪ odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené
v odporúčaniach;
▪ študijné, resp. vedecké výsledky;
▪ stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/
pozývacom liste;
▪ celkovú kvalitu predloženej žiadosti.
Pri výbere štipendistov môže výberová komisia uprednostniť
uchádzačov, ktorých pobyt sa bude realizovať v krajine mimo
Európskej únie.
Informáciu o udelení/neudelení štipendia/cestovného grantu
oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov po
uzávierke žiadostí.
Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét
o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o.,
dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky
pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia
doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve
školy, resp. o doktorandskom štúdiu (za originál sa nepovažuje
fax ani vytlačený naskenovaný dokument).
V prípade udelenia samostatného cestovného grantu (bez
štipendia) potvrdí SAIA, n. o., schválenie tohto grantu listom,
pričom v ňom uvedie podmienky, za akých budú náklady na
cestovné preplatené do výšky schváleného cestovného grantu.
Bližšie informácie:
Marcela Grošeková
administrátorka programu pre slovenských uchádzačov
e-mail: marcela.grosekova@saia.sk
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel. 02-5441 1464, 5441 1484 , fax 02-544 11 429
www.stipendia.sk, www.saia.sk

• v cudzom jazyku:
▪ akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej
školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie
pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného
pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila;
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na
osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list
v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština,
k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný
(nie úradný) preklad.
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Štipendiá pre zahraničných študentov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený
aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých
pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách
a výskumných pracoviskách.
Oprávnení uchádzači:
O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
A) študenti vysokých škôl, ktorých vysokoškolské štúdium
2. stupňa sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá
verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola v Slovenskej
republike akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na
štúdium v Slovenskej republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 semestre
B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká
príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná,
súkromná alebo štátna vysoká škola alebo externá vzdelávacia
inštitúcia v Slovenskej republike akceptuje na účely prijatia na
akademickú mobilitu na štúdium v Slovenskej republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov
C) vysokoškolskí učitelia na vysokých školách pôsobiacich
mimo územia Slovenskej republiky, ktorých pozve verejná,
štátna alebo súkromná vysoká škola v Slovenskej republike na
prednáškový alebo výskumný/umelecký pobyt v Slovenskej
republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov
D) výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve verejná,
súkromná alebo štátna vysoká škola, externá vzdelávacia
inštitúcia alebo mimovládna organizácia na prednáškový/
výskumný/umelecký pobyt v Slovenskej republike.
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov
O štipendiá sa môžu uchádzať občania nasledujúcich
krajín:
a) členské krajiny Európskej únie;
b) ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu
(uvádzame iba tie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ) –
Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna
a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Island,
Kazachstan, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko,
Nórsko, Ruská federácia, Srbsko (vrátane Kosova),
Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina;
c) Bielorusko;
d) Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky
a Strednej Ameriky;
e) Austrália, Čína (vrátane Taiwanu), Egypt, India,
Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská
republika, Nový Zéland, Thajsko, Vietnam.

Štipendijný program nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé
štúdium 2. stupňa alebo na celé doktorandské štúdium na
Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium už realizujú a chceli
by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
• zahraničných vysokoškolských učiteľov, výskumných
a umeleckých pracovníkov, ktorí už pôsobia na slovenských
vysokých školách a výskumných pracoviskách;
• občanov SR študujúcich alebo pôsobiacich na zahraničných
vysokých školách alebo výskumných pracoviskách;
• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku
v rámci iných štipendijných programov (napr. Medzinárodný
vyšehradský fond, Erasmus, CEEPUS, bilaterálne dohody
a pod.).
O štipendium v rámci NŠP určené pre zahraničných
uchádzačov sa nemôžu uchádzať osoby s trvalým
pobytom v Slovenskej republiky.
Použitie štipendia a realizácia pobytu
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (stravné,
ubytovanie a pod.) na študijný, výskumný alebo prednáškový
pobyt zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých
školách, výskumných pracoviskách a v mimovládnych
organizáciách. O pomoc pri zabezpečení ubytovania
a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie
Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu
alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám. Štipendijný
program pre zahraničných uchádzačov nepokrýva cestovné
náklady.
Výška mesačného štipendia
a) vysokoškolský študent

280 EUR

b) doktorand

470 EUR

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník:
• začínajúci vysokoškolský učiteľ/mladý výskumný,
resp. umelecký pracovník (= bez titulu PhD.
alebo ekvivalentu s menej ako 4 rokmi praxe
vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp.
umeleckého pracovníka)

670 EUR

• skúsený vysokoškolský učiteľ/skúsený výskumný,
resp. umelecký pracovník:
- s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) alebo s viac
ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo
výskumného, resp. umeleckého pracovníka

850 EUR

- s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň
s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa
alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

1 000 EUR

Poznámky:
• Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.
• Ak žiadateľ podľa písm. D) je zároveň doktorandom
(študentom 3. stupňa VŠ vzdelávania), výška štipendia sa
určuje podľa kategórie doktorand.
Schváleným štipendistom z krajín mimo Európskej únie, ktorých
schválený štipendijný pobyt trvá minimálne 3 mesiace a ktorí
pre potreby povolenia na prechodný pobyt na Slovensku sú
povinní predložiť cudzineckej polícii doklad potvrdzujúci, že
netrpia chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, budú
v rámci štipendia preplatené náklady na lekárske vyšetrenie
a vystavenie tohto potvrdenia požadovaného cudzineckou
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políciou. Náklady budú preplatené na základe predloženia
originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným
zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 EUR
na štipendistu.
Podávanie žiadostí
Žiadosti sa podávajú on-line na www.scholarships.sk.
Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr
6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné
vypĺňať až po otvorení elektronického systému.
Uchádzač musí on-line formulár (v slovenskej, anglickej,
francúzskej, španielskej alebo ruskej jazykovej mutácii) vyplniť,
vložiť všetky požadované prílohy v požadovanom formáte do
elektronického systému a kliknutím príslušného tlačidla žiadosť
odoslať. Vybrané dokumenty (originál alebo overenú kópiu)
musí uchádzač doručiť do termínu uzávierky aj priamo do SAIA.
Originál akceptačného/pozývacieho listu slovenskej vysokej
školy alebo výskumného pracoviska môže zaslať prijímajúca
inštitúcia na Slovensku priamo na adresu SAIA, n. o., Bratislava.
Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie
Slovenska víza, odporúčame, aby pri určovaní termínu nástupu
na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné
na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz
poskytujú zastupiteľské úrady SR).
Uzávierka žiadostí:
• do 30. apríla 2012 do 16.00 hod. – na pobyty počas
akademického roka 2012/2013,
• do 31. októbra 2011 do 16.00 hod. – na pobyty počas
letného semestra akademického roka 2012/2013.
Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line
žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt pripájajú
zahraniční študenti a doktorandi (kategória uchádzačov
podľa písm. A a B):
• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný program v prípade študentov (je
potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt a dĺžku pobytu),
• podrobný výskumný program v prípade doktorandov
(je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a
podrobný časový plán pobytu),
• v prípade študenta dve odporúčania od vysokoškolských
učiteľov; v prípade doktoranda jedno odporúčanie od
školiteľa,
• potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent
je riadnym študentom vysokej školy min. v šiestom
semestri štúdia, resp. u doktorandov potvrdenie o zápise na
doktorandské štúdium, (*)

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti
o štipendium na výskumný/prednáškový pobyt pripájajú
zahraniční vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:
• štruktúrovaný životopis,
• podrobný prednáškový a/alebo výskumný program (je
potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku
a podrobný časový plán pobytu),
• zoznam publikačnej činnosti,
• fotokópia diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo
výskumného pracoviska (s termínom realizácie pobytu).
Pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy
resp. výskumného pracoviska s podpisom osoby, ktorá list
vystavila. (*)
Výber uchádzačov zo zahraničia
Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje
minister školstva Slovenskej republiky. Výberová komisia vyberá
štipendistov na základe predložených podkladových materiálov.
Zameriava sa najmä na:
• odôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať
časť štúdia, výskumného alebo prednáškového pobytu na
vybranej vysokej škole, výskumnom pracovisku alebo
v mimovládnej organizácii;
• odborný program študijného, výskumného alebo
prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre
ďalšie štúdium alebo vedecký výskum;
• odborné a osobnostné predpoklady uchádzača;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/
pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.
Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o.,
uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov po uzávierke žiadostí.
SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení
štipendia potvrdzujúci schválenie štipendia v rámci NŠP a zašle
ich spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami pre vyplácanie
štipendia schváleným štipendistom.
Bližšie informácie:
Mgr. Lukáš Marcin,
administrátor programu pre zahraničných uchádzačov
e-mail: lukas.marcin@saia.sk
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel. 02-5441 1464, 5441 1484 , fax 02-544 11 429
www.stipendia.sk, www.saia.sk

• overená kópia bakalárskeho diplomu, resp. magisterského
diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existuje),
• zoznam publikačnej činnosti (doktorandi),
• akceptačný list slovenskej vysokej školy alebo výskumného
pracoviska, v ktorom sa škola, resp. výskumné pracovisko
zaväzujú prijať štipendistu na študijný, resp. výskumný
pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný
list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy resp.
výskumného pracoviska s podpisom osoby, ktorá list
vystavila. (*)
(*) Podkladové materiály (originály) označené hviezdičkou
musia byť zaslané poštou alebo doručené SAIA, n. o.,
do termínu uzávierky.
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM V ČÍSLACH
Vytvorenie Národného štipendijného programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Program financuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. SAIA je administrátorom programu. Prví štipendisti boli vybraní v júni 2006,
odvtedy štipendiá získalo 1 032 občanov SR a 911 cudzincov, cestovné granty 659 občanov SR (z nich 577 spolu so štipendiom).
V roku 2011 sa o štipendiá a cestovné granty sa uchádzalo 367 občanov SR a 288 cudzincov.
Slovenskí uchádzači v roku 2011
V 1. kole 178 uchádzačov z 18 slovenských vysokých škôl a 3 iných inštitúcií žiadalo o štipendijné pobyty do
32 krajín sveta. Štipendiá získalo 40 študentov (231,5 mesiacov) do 13 krajín a 64 doktorandov do 23 krajín (290 mesiacov).
V 2. kole 189 uchádzačov z 21 slovenských vysokých škôl žiadalo o štipendijné pobyty do 34 krajín sveta.
Štipendium získalo 14 študentov (65,5 mesiacov) do 11 krajín a 50 doktorandov (170 mesiacov) do 22 krajín. Samostatné
cestovné granty získalo 9 osôb (6 v 1. kole a 3 v 2. kole).
Zahraniční uchádzači v roku 2011
V 1. kole 110 uchádzačov z 22 krajín žiadalo o štipendium na pobyty na 14 slovenských vysokých školách,
13 ústavoch SAV a v 4 ďalších organizáciách. Štipendium získalo 8 študentov (58 mesiacov), 6 doktorandov
(27 mesiacov) a 56 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (299,5 štipendijných mesiacov).
V 2. kole 178 uchádzačov z 28 krajín žiadalo o štipendium na pobyty na 19 slovenských vysokých školách,
18 ústavoch SAV a v 1 ďalšej inštitúcii. Štipendium získalo 12 študentov (56 mesiacov), 10 doktorandov (44 mesiacov)
a 32 vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov (144 mesiacov).
Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2011
Slovenskí občania
Rok

Študenti (z toho aj
cestovný grant)

Doktorandi (z toho
aj cestovný grant)

Cudzinci
Cestovný grant bez
štipendia

Študenti

VŠ učitelia
a výskumníci

Doktorandi

2006

77 (54)

101 (63)

24

17

24

75

2007

83 (56)

113 (68)

19

43

42

115

2008

90 (59)

95 (67)

14

29

35

109

2009

113 (77)

89 (46)

11

36

66

109

2010

24 (13)

66 (42)

5

7

19

61

2011

54 (29)

114 (80)

9

20

16

88

441 (211)

591 (366)

202

557

Spolu

152

1032 (577)

82

911

Slovenskí štipendisti NŠP v roku 2011 podľa domácej inštitúcie
Univerzita
Ekonomická univerzita v Bratislave

študent
1. kolo

doktorand

2. kolo

1. kolo

cestovný grant

2. kolo

1. kolo

2. kolo

5
3

Prešovská univerzita v Prešove

4

1

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1

1

4

2

15

9
2

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach

1

4

Technická univerzita vo Zvolene

1

6

Univerzita Komenského v Bratislave

4

1

4

8

1

1

6

2

8

1

17

10

27

1

1

1

6

1
2

8
7

1

1

3

1

4

2

6

10

7

16

21

26

28

54

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

5
6

4

1

3

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

2

4

1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

2

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

Spolu

1

7

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Žilinská univerzita v Žiline

5

1

Slovenská akadémia vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2. kolo

5
1

Katolícka univerzita v Ružomberku

Trnavská univerzita v Trnave

spolu
1. kolo

1

1

1

5

3

8

11

2

13

6

1

7

1

1

2

1

1

6

10

2

2
5

3
2

3

14

64

50

3
40
54

1

114
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4
6

3
9

5

3

8

110

67

177

177

Národný štipendijný program SR
Zahraniční štipendisti NŠP 2011 podľa prijímajúcej inštitúcie
Prijímajúca inštitúcia

študent
1. kolo

doktorand

2. kolo

1. kolo

2. kolo

učiteľ, výskumný,
umelecký pracovník
1. kolo

2. kolo

spolu
1. kolo

2. kolo

Academia Istropolitana

1

1

1

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

1

1

1

3

4

Katolícka univerzita v Ružomberku

1

1

1

Medzinárodné laserové centrum

1

1

1

1

Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove

1
1

Slovenská akadémia vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1

1

3

1

1

1

2

1

3

1

4

11

6

12

9

21

10

3

12

4

16

4

4

2

3

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

2
1

Technická univerzita v Košiciach

3

7

4

Ekonomická univerzita v Bratislave

2

1

Technická univerzita vo Zvolene

1

1

1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

1

1

1
21

1

Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave

2

6

2

1

2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

4

4

8

13

1

2

2

2

3

5

1

5

2

7

4

11

7

2

7

3

10

3

3

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

3

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Spolu

1

1

3

2

6

8

12
20

6

10
16

56

2

8

32

70

88

1

1

2

10

54

124

124

ĎALŠIE ŠTIPENDIÁ VLÁDY SR PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Poskytovanie štipendií vlády SR je dlhodobou súčasťou
rozvojovej pomoci SR, ktorá je programovou a projektovou
aktivitou Ministerstva zahraničných vecí SR v rámci
medzinárodného spoločenstva.
Na akademický rok 2012/2013 ponúka SR 54 štipendií
bakalárom a magistrom (47) a doktorandom (7) z 37 prioritných
krajín. Zoznam krajín, rozpis kvót a študijných odborov pre
jednotlivé krajiny je zverejnený na stránke ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu.
Elektronickú žiadosť treba podať do 30. mája 2012
prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude
aktívny od 2. apríla 2012).
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk

(Medzinárodná spolupráca > Štipendiá a programy > Štipendiá vlády SR
pre zahraničných študentov)

Prioritné krajiny slovenskej ODA (oficiálna rozvojová pomoc)
Rozvojová pomoc: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Keňa, Moldavsko, Južný Sudán
Technická pomoc: Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina
Skupina 1: Angola, Burundi, Čad, Etiópia, Jemen, Kirgizsko, Tadžikistan
Skupina 2: Arménsko, Indonézia, Irak, Kamerun, Mongolsko, Sýria, Uzbekistan, Vietnam
Skupina 3: Albánsko, Azerbajdžan, Ekvádor, Jordánsko, Kazachstan, Libanon, Namíbia, Peru, Srbsko, Thajsko
Skupina 4: Japonsko, Macedónsko, Palestínska národná samospráva
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete
do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie.
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov
(ak to nevyplýva priamo z názvu).
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme o nich informovali
v predchádzajúcich číslach. Upozorňujeme, pre koho sú určené, na termín uzávierky
a webovú stránku, kde záujemcovia získajú bližšie informácie.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program – pobyty v akademickom roku 2012/2013
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov

a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok.
Uzávierka: 30. apríl 2012 do 16.00 h (na pobyty v akademickom roku 2012/2013) on-line na www.stipendia.sk
Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
Uzávierka: 30. apríl 2012
Grantový program podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia
na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov
spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných
univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania
(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých
akreditovaných vysokých škôl.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 20. marec 2012 on-line na www.saia.sk
 1- až 2-semestrálny pobyt počas vysokoškolského štúdia

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti bieloruského jazyka
1 semester), ktorí ovládajú bieloruský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Akceptačný alebo pozývací list.
 kurz bieloruského jazyka

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí
pracovníci VŠ, ktorí majú základy bieloruského jazyka.
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 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a vedy Bulharskej republiky
Uzávierka: 23. marec 2012 on-line na www.saia.sk (uzávierka bola predĺžená)
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendiá sú určené študentom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk, majú ukončené minimálne 3 semestre štúdia (študenti
bulharského jazyka 1 semester). Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Štipendiá sú určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Vyžaduje sa akceptačný alebo
pozývací list a ovládanie bulharského alebo iného jazyka dohodnutého v akceptačnom liste.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá na letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 15. marec 2012
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems
– AIPES), ktorý založil Fond pre americké štúdiá (TFAS), umožňuje každoročne získať štipendiá na letný kurz v oblasti

politickej ekonómie, ktorý sa koná v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2012 sa kurz uskutoční od 4. do 25. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes/about

 DÁNSKO
Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách
Uzávierka: 1. jún 2012
Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba,
šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna
dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia
inštitúcia. Zoznam škôl a ponúkaných kurzov: www.hojskolerne.dk
Bližšie informácie o programe: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/folk-high-school-grants.

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej
a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Francúzskej republiky
Uzávierka: 31. marec 2012
Žiadosti o štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku (Sedlárska 7, 812 83 Bratislava). Pri jednotlivých
typoch štipendií uvádzame kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.
Jazykové štipendiá (tel.: 02/5934 7732, e-mail: alexandre.géraut@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne)
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org
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Štipendiá na študijné a výskumné pobyty na Ecole Normale Supérieure v Cachan
Uzávierka: 15. marec 2012

Ecole normale supérieure de Cachan poskytuje štipendijný program pre zahraničných študentov, ktorí študujú alebo už získali
diplom z vysokoškolského štúdia vo svojej krajine. Program je určený na realizáciu štúdia na úrovni Master Recherche 2. ročník
(M2R), a na úrovni Doctorat (doktorandské štúdium) na realizáciu štúdia a výskumu v rámci oddelení alebo laboratórií ENS
Cachan. Prioritne sú schvaľované žiadosti na celé štúdium v 2. ročníku úrovne Master a na dizertačné práce pod dvojitým
vedením. Štipendium je 1 000 €/mesiac. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí štipendista sám (školné, zápisné do
knižnice, sociálne zabezpečenie, ubytovanie, doprava a pod.).
Bližšie informácie: http://www.ens-cachan.fr/
(o Master Recherche – http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/formation/masters/, o doktoráte pod dvojitým vedením/
cotutelle de thèse – http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/formation/doctorats/specialites/)

Štipendium Champagne – Ardenne pre študentov a doktorandov z Nitrianskeho kraja
Uzávierka: 15. máj 2012
V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne – Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada
v Champagne – Ardenne štipendium na rok univerzitného alebo doktorandského štúdia (pod dvojitým vedením) pre slovenských
študentov:
● na Univerzite v Remeši (Champagne – Ardenne): umenie, jazyky, humanitné vedy, právo, ekonómia, manažment, politické
a sociologické vedy, zdravotníctvo, teória a prax fyzických a športových aktivít; www.univ-reims.fr;
● na Technickej univerzite v Troyes (Master 2): veda a technológie (9 špecializácií, hlavne v oblasti
poľnohospodárskych zdrojov), medicína; www.utt.fr.
Štipendium pokrýva výdavky na ubytovanie, ako aj každodenné potreby (doprava, strava...). Uchádzač musí byť zapísaný
na vysokej škole v Nitrianskom samosprávnom kraji (4. alebo 5. ročník), alebo mať v tomto regióne trvalý pobyt; ovládať
francúzsky alebo anglický jazyk (podľa druhu vybraného štúdia).
Uzávierka žiadostí je na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1121

 JAPONSKO
Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom výskumnom centre Hokkaidskej univerzity na rok 2013/2014
Uzávierka: 30. apríl 2012
Štipendiá sú určené zahraničných špecialistom (vedeckým pracovníkom, vysokoškolským učiteľom) na krajiny východnej Európy
a bývalého Sovietskeho zväzu. Štipendijný pobyt môže byť 10-mesačný (od 1. júna 2013 do 31. marca 2014) alebo 5-mesačný
(od 1. júna 2013 do 31. októbra 2013 a od 1. novembra 2013 do 31. marca 2014).
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/fvfp-fr.html

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka (pre hosťujúcu inštitúciu): 7. – 11. máj 2012 (pobyty od septembra 2012 do marca 2013), 30. júl – 3. august 2012
(pobyty od decembra 2012 do marca 2013)
Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov a doktorandov. Podmienkou je kontakt na
japonského školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 mesiacov a viac v predchádzajúcom
období. Dlhodobé štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 15 dní až 11 mesiacov. Prihlášky sa podávajú buď
prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská
akadémia vied.
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english
Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_long_2012.html
Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;

Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_short_2012.html
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Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2013
Uzávierka: 31. august 2012
Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov,
ktorí už získali titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími
podmienkami sú vek do 40 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť anglického alebo japonského jazyka. Štipendium nie
je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti
uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné
laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie.
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá pre postdoktorandov Nadácie Clauda Leona
Uzávierka: 31. máj 2012
Nadácia Clauda Leona ponúka občanom Juhoafrickej republiky a cudzincom postdoktorandské štipendiá na výskum na
fakultách vedy, techniky a lekárskych vied na univerzitách v Južnej Afrike. Štipendium bude udelené na 12 mesiacov.
Prihlášku nadácii predkladá hostiteľská inštitúcia.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA (Južná Kórea)
Štipendiá kórejskej vlády
Uzávierka: 15. marec 2012 on-line na www.saia.sk
 celé magisterské alebo doktorandské štúdium

Štipendiá sú určené študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia, študentom magisterského štúdia a doktorandom vo
veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk. O štipendium sa možno uchádzať 2 spôsobmi:
1) uchádzač si vyberie 3 univerzity zo zoznamu 50 kórejských univerzít – žiadosť sa podáva v SAIA
2) uchádzač má akceptačný list (odporúčanie) z vybranej kórejskej univerzity (musí povinne absolvovať ročnú jazykovú
prípravu) a žiadosť o štipendium vybavuje priamo cez univerzitu (nie cez SAIA, n. o.)
Zoznam univerzít je uvedený na stránke Národného inštitútu pre medzinárodné vzdelávanie www.niied.go.kr

 LUXEMBURSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Luxemburským veľkovojvodstvom
Uzávierka: pozastavená (keďže program nebol predĺžený, prijímanie žiadostí na štipendiá, o ktorých sme informovali
v predchádzajúcich číslach, bolo pozastavené)
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. máj, 15. október
 Platené stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania v Európskom parlamente
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači o stáže Roberta Schumana
(všeobecné zameranie), musia preukázať, že napísali prácu, ktorá bola podmienkou udelenia vysokoškolského titulu alebo bola
uverejnená v odbornom časopise. Jedna z týchto stáží, nazývaná Stáž Chrisa Pieninga môže byt udelená uchádzačovi, ktorého
práca bola zameraná najmä na vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi.
 Platené stáže v Európskom parlamente pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.
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 Platené stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať
jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné
jazyky EÚ.
Bližšie informácie o stážach: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MEXIKO
Štipendiá Mexickej vlády
Uzávierka: priebežne do 19. novembra 2012 on-line na www.saia.sk
Mexická vláda ponúka v rámci Štipendijného programu 2012 viacero štipendií na špeciálne programy uvedené vo výzve
zverejnenej na http://becas.sre.gob.mx/. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list
z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v danom odbore podľa typu štipendijného programu.
● 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
● 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
● 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného štúdia
na univerzite
● Odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie informácií
o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)
● Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)
● Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie a manažmentu
vzdelávania

 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá
Uzávierka: 30. apríl 2012
Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov, týkajúcich sa
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: http://www.ibsenawards.com/scholarship/news/announcing-the-ibsen-scholarships-2012/

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 16. júl 2012
Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland,
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships
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 POĽSKO
Štipendiá na Vyšehradskú letnú školu
Uzávierka: 31. marec 2012
Vyšehradská letná škola o aktuálnych spoločenských, politických a ekonomických otázkach stredoeurópskeho priestoru sa
uskutoční od 1. do 14. júla 2012 v Krakove. Pre účastníkov zo Slovenska je určených 8 miest. Škola je určená vysokoškolákom,
absolventom vysokých škôl a mladým výskumníkom s dobrou znalosťou angličtiny, keďže komunikačným jazykom letnej školy je
angličtina. Organizátor hradí program, ubytovanie a stravu. Účastník si hradí zdravotné poistenie, cestovné náklady do Krakova
a účastnícky poplatok 50 eur. Kandidáti sa musia registrovať a podať on-line prihlášku na www.visegradsummerschool.org.
Bližšie informácie: www.visegradsummerschool.org a http://www.villa.org.pl

Štipendiá a výskumné granty Krzystofa Skubiszewskeho na rok 2012/2013
Uzávierka: 10. apríl 2012 (pobyt od 1. septembra do 30. novembra)
Štipendiá a granty Krzystofa Skubiszewskeho (podľa poľského ministra zahraničných vecí v rokoch 1989 až 1993) ponúka
Nadácia K. Skubiszewskeho a administruje Centrum východoeurópskych štúdií Varšavskej univerzity (Studium Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego). Štipendiá sú určené na 9-mesačný pobyt na poľskej univerzite (so začiatkom
1. októbra 2012), výskumné granty na 2-mesačný pobyt so zameraním na právo (najmä ľudské práva, ústavné právo,
medzinárodné právo), politológiu a históriu (nedávnu). Uchádzač musí mať magisterský titul, alebo ekvivalent, prípadne
úspešne obhájil doktorskú prácu. Vyžaduje sa znalosť anglického jazyka, znalosť poľštiny je výhodou.
Bližšie informácie: http://www.skubi.net/stypendium2012.html; http://www.studium.uw.edu.pl

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 30. jún 2012 (pobyt od 1. septembra do 30. novembra)
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
Bližšie informácie: www.mck.krakow.pl

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2012 on-line na www.scholarships.at
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.
Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes.
Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiace) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes.
Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 500 €/mes.
Štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac).
Štipendium je určené študentov VŠ a doktorandov z humanitných vedných odborov.
Kompletná informácia o týchto štipendiách, ako aj o štipendiách na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), na ktoré sa
prijímajú žiadosti priebežne, je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2012 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: http://projekt.aktion.saia.sk)
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a a postdoktorandov)

Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied
Uzávierka: 15. marec 2012
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku
– do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika,
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/de/preis/ignaz-l-lieben-preis
Štipendium Moritza Csákyho
Uzávierka: 15. marec 2012
Štipendium M. Csákyho udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou činnosťou v oblasti
humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. Štipendium sa udeľuje na
výskumný pobyt v Rakúsku uchádzačom s ukončeným magisterským štúdiom vo veku do 40 rokov z viacerých krajín, medzi
nimi aj zo Slovenska.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/de/preis/moritz-csaky-stipendium

 ŠPANIELSKO
Štipendiá MAEC-AECID pre zahraničných študentov
Uzávierka: 20. marec 2012 na www.becasmae.es
Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia Španielsko redukovalo ponuku štipendií MAEC-AECID pre zahraničných študentov. Viaceré
programy tento rok nie sú ponúkané, okrem Diplomatickej školy (II.C), v ostatných programoch ide o predĺženie, a to:
I.C (predĺženie RAE), II.E (predĺženie „master” a doktorandského štúdia), II.G (predĺženie on-line štúdií), III.C (predĺženie štúdií
na Instituto Universitario Europeo), IV.B (predĺženie štúdia Biblioteca AECID) a V.B (predĺženie inštitucionálnych štúdií).
Ponuka štipendií bola zverejnená v španielskom úradnom vestníku 21. februára 2012:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-2569.pdf

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2012
V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov (tútorov)

štipendistu. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť
aj iný dohodnutý jazyk.
Bližšie informácie: www.sciex.sk.
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 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2012
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky), na
magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Občania SR sa prihlasujú prostredníctvom
Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk, http://www.roc-taiwan.org/sk/ct.asp?xItem=248928&ctNode=9314&mp=512

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2012 (na pobyty začínajúce sa vo februári 2013)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm.

Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky
Uzávierka: máj 2012
Štipendiá poskytované talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ
podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Je možné uchádzať
sa o štipendiá na:
● krátky jazykový kurz,
● individuálny univerzitný program,
● bakalárske a magisterské štúdium,
● kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl,
● kurzy talianskeho jazyka a kultúry určené pre učiteľov a profesorov taliančiny a študentov zapísaných
najmenej v 3. ročníku, ktorí urobili aspoň jednu skúšku z talianskeho jazyka (kurzy prebiehajú na univerzitách
Universita per Stranieri di Siena, Universita per Stranieri di Perugia a Roma Tre),
● postgraduálne kurzy (Master, vedecké doktoráty, špecializované školy) a
● výskumné aktivity – nevyhnutný akceptačný list vyučujúceho alebo akademickej inštitúcie.
Štipendiá sa udeľujú spravidla v dĺžke 9 mesiacov, alebo na krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej kultúry
v trvaní 1 až 3 mesiace.
Bližšie informácie: http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp alebo v databáze štipendií na portáli saia.sk.

 THAJSKO
Štipendiá na medzinárodný bakalaureát (IB) na The Regent´s School pre stredoškolákov
Uzávierka: 13. apríl 2012
Štipendiá na štúdium v dvojročnom programe IB udeľuje majiteľ školy. Uchádzači musia mať pred sebou ešte 2 roky štúdia
strednej školy a výborné výsledky v škole (patriť medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny a matematiky v triede), výbornú
písanú i hovorenú angličtinu (test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, športový alebo
herecký talent.
Bližšie informácie: www.regents.ac.th a v databáze štipendií na www.saia.sk
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 TURECKO
Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 27. apríl 2012 on-line na www.saia.sk
 2- až 8-mesačný výskumný pobyt

Štipendiá sú určené študentom v poslednom ročníku magisterského štúdia, absolventom VŠ, doktorandom, pedagogickým
pracovníkom VŠ a vedeckým pracovníkom (do 45 rokov), ktorí ovládajú turecký, anglický alebo francúzsky jazyk.
 celé magisterské alebo doktorandské štúdium

Štipendiá sú určené študentom v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené aspoň 4 roky štúdia),
absolventom VŠ a doktorandom (do 40 rokov), ktorí ovládajú turecký, anglický alebo francúzsky jazyk.

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 20. marec 2012 on-line na www.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent ukrajinského jazyka 1 semester),
ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, vysokoškolskí učitelia, ktorí majú akceptačný alebo
pozývací list a ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk.
 seminár ukrajinského jazyka (21 dní)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ,
vysokoškolskí učitelia so základmi ukrajinského jazyka.

 USA
Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)
Uzávierka: 15. apríl 2012
Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá na profesionálne stáže pre študentov
a čerstvých absolventov vysokých škôl. Stáž umožňuje záujemcom získať pracovné skúsenosti v dynamických firmách
a rôznych mestách, ako napríklad New York, Washington, Chicago alebo San Diego.
SAF poskytuje štipendium na 6- alebo 12-mesačnú stáž (internship).
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

Medzinárodné štipendium Rogera K. Summita
Uzávierka: 30. apríl 2012
Štipendium Rogera K. Summita (5 000 USD) je určené študentom odboru knihovníctvo a informačné vedy z celého sveta.
Bližšie informácie: http://gep.dialog.com/scholarship/
Letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov základných a stredných škôl
Uzávierka: 31. marec 2012
Týždenný program pre učiteľov sa už 10 rokov organizuje každoročne počas mesiacov júl a august na vybraných amerických
školách po celých Spojených štátoch. Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií
zaoberajúcimi sa problematikou holokaustu (AHO) a Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone. Je zameraný na
prehĺbenie výučby o holokauste, oboznámenie pedagógov s novými výučbovými technikami a vzájomnou interakciou pedagógov
z rôznych krajím sveta aj na získanie novej perspektívy výučby histórie holokaustu. Program je určený učiteľom stredných
a 2. stupňa základných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku s výbornou znalosťou anglického jazyka.
Uchádzač by mal mať skúsenosť s vyučovaním témy holokaustu.
Bližšie informácie: http://slovakia.usembassy.gov/aho_vyzva_na_predkladanie_ziadosti.html
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Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2013 – 2014
Uzávierka: 30. jún 2012
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) je určené na
10-mesačný výskumný (visiting student reasearcher) alebo aj študijný pobyt (non-degree, master’s degree study) na univerzite
alebo inej inštitúcii v USA. V prípade záujmu o študijný pobyt (non degree study, master’s study) musí uchádzač zdokladovať
dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia. Štipendium sa neposkytuje v oblasti klinickej
medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabepečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2012/2013 sú tu zatiaľ výsledky do:
 Bulharska
 Českej republiky
 Izraela
 Ruskej federácie
 Švajčiarska

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2012/2013 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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V skratke
 ŠTIPENDIUM VZDELÁVACEJ NADÁCIE JANA HUSA
Cieľom štipendia je umožniť začínajúcim akademickým pracovníkom (vo veku do 35 rokov) spoločenskovedných
a humanitných odborov dôstojnejší štart do ich pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich zotrvanie na
slovenských a českých vysokých školách. Štipendium je určené interným doktorandom a asistentom. Na Slovensku
je štipendium vyhlasované s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Uzávierka predkladania žiadosti pre rok 2012/2013 je 30. júna 2012.
Bližšie informácie: www.vnjh.sk

 GRANTOVÝ PROGRAM TALENTY NOVEJ EURÓPY
Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť Slovnaft v rámci 5. ročníka spoločného grantového programu Talenty
novej Európy, vyhlásili výzvu na podávanie prihlášok talentov v oblasti umenia a vedy. Talentovaní mladí ľudia vo
veku 12 až 25 rokov (žiaci základných a stredných škôl, ako aj študenti vysokých škôl) s vynikajúcimi výsledkami
na domácej či medzinárodnej scéne môžu do 16. marca 2012 posielať prihlášky o grant.
Bližšie informácie: www.cef.sk a www.slovnaft.sk.

 SÚŤAŽ NADÁCIE PONTIS O STÁŽ V OSN
Študentom vysokej školy/univerzity na bakalárskom, magisterskom či inžinierskom stupni štúdia je určená
súťaž esejí, ktorú organizuje Nadácie Pontis, v rámci projektu Odborne o rozvojových témach. Projekt podporila
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci
SlovakAid. Víťaz vyhrá 3-týždňovú stáž pri Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vo Švajčiarsku. Študent, ktorý sa
umiestni na druhom mieste, získa 3-týždňovú stáž na Ministerstve zahraničných vecí SR a študent na treťom mieste
bude môcť absolvovať stáž v Nadácii Pontis.
Cieľom súťaže je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu skúmaniu problémov rozvojového sveta. Uzávierka
súťažných esejí je 31. marca 2012. Bližšie informácie: http://www.nadaciapontis.sk/17000

 NAJATRAKTÍVNEJŠIE MESTÁ PRE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Britská organizácia QS (Quacquarelli Symonds) zverejnila vo februári prieskum, podľa ktorého
najatraktívnejším mestom pre vysokoškolské štúdium je Paríž (Francúzsko). Hodnotenie
vychádza zo štyroch kritérií: zloženie populácie študentov, kvalita života, atraktívnosť študentov
medzi zamestnávateľmi a náklady na štúdium.
Bližšie informácie o rebríčku:
http://www.topuniversities.com/student-life/best-student-cities/2012/.

1. Paríž, Francúzsko
2. Londýn, Veľká Británia
3. Boston, USA
4. Melbourne, Austrália
5. Viedeň, Rakúsko
6. Sydney, Austrália
7. Zürich, Švajčiarsko
8. Berlín, Nemecko
8. Dublin, Írsko
10. Montreal, Kanada

 PORTÁL O UNIVERZITNEJ AUTONÓMII
Európska asociácia univerzít (EUA) v novembri 2011 zverejnila správu o univerzitnej autonómii v 26 európskych
krajinách. Okrem obsiahlej analýzy stavu univerzitnej autonómie v Európe štúdia zahŕňa 4 výsledkové tabuľky,
ktoré kategorizujú a hodnotia vysokoškolské systémy v 4 oblastiach autonómie: organizačnej, finančnej,
personálnej a akademickej autonómii.
Výsledky dvojročného projektu začiatkom tohto roka EUA zverejnila na portáli o univerzitnej autonómii:
http://www.university-autonomy.eu
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V skratke
 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Odpovede na výzvy európskeho vysokého školstva: celoživotné vzdelávanie a sociálny štát
(Responding to challenges for European higher education: Lifelong learning and the Welfare Society)
10. až 11. máj 2012, Riga, Estónsko

22. výročná konferencia organizácie EURASHE (European Association of Higher Education Institutions), ktorá
v súčasnosti združuje vyše 1 200 vysokoškolských inštitúcií v 47 krajinách.
Bližšie informácie: http://www.eurashe.eu.

 Prepojenie všetkého. Excelentnosť, mobilita, financovanie a sociálna dimenzia vo vysokom školstve
(Tying it all together. Excellence, mobility, funding and the social dimension in higher education)
10. až 12. jún 2012, Helsinky, Fínsko

Výročná konferencia ACA (Academic Cooperation Association). Pri registrácii do 30. apríla 2012 je nižší účastnícky
poplatok.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be.

 Príklady dobrej praxe v EIT: prepojenie biznisu, výskumu a vysokého školstva (Good practices
and learnings from the EIT: linking business, research and higher education)
25. až 26. jún 2012, Kodaň, Dánsko

Konferenciu organizuje Európsky inštitút pre technológiu a inovácie (EIT).
Bližšie informácie: http://eit.europa.eu

 Euroscience Open Forum 2012
11. až 15. júl 2012, Dublin, Írsko

Po švédskom Štokholme (2004), nemeckom Mníchove (2006), španielskej Barcelone (2008) a talianskom Turíne
(2010) bude hostiť paneurópske podujatie ESOF írsky Dublin. Jedným z cieľov akcie je umožniť stretnutie vedcov
so zástupcami priemyselných spoločností a médií a priblížiť vedu širokej verejnosti. Podujatie organizuje asociácia
EuroScience. Pri registrácii do 28. marca 2012 je nižší účastnícky poplatok.
Bližšie informácie: http://esof2012.org/

 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association)
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – http://www.universityfairs.com a Holandskej organizácie pre
medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – http://www.nuffic.nl.
Pripravili sme pre vás informácie o termínoch a miestach konania niektorých veľtrhov. Ak pri veľtrhu nie je uvedená
webová stránka, informáciu sme čerpali zo stránky organizácie NUFFIC, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

 IEFT International Education Fairs of Turkey
Ankara, 18. marec 2012
Izmir, 20. marec 2012
Istanbul, 24. a 25. marec 2012

 Central European – Study Abroad Fair

Praha, Česká republika, 27. – 28. marec 2012
Budapešť, Maďarsko, 30. – 31. marec 2012
Záhreb, Chorvátsko, 3. – 4. apríl 2012
Ľubľana, Slovinsko, 5. apríl 2012

 StudyWorld 2012, 11. – 12. máj 2012, Berlín, Nemecko
7. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: http://www.studyworld2012.com

 EINSTEIG Abi Fairs, máj, september, október 2012, Nemecko
Karlsruhe (4. – 5. máj 2012), Franfurkt (11. – 12. máj 2012), Dortmund (7. – 8. september),
Berlín (19. – 20. október)

 a2 Education Fairs, september 2012, Kazachstan
Astana (26. – 27. september), Almata 29. – 30. september)

 Education beyond borders, 19. – 21. október 2012, Sofia, Bulharsko
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